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Styresak 90 Strategisk utviklingsplan 2023 - 2038  

 
Styret i Helgelandssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
1. Styret vedtar Strategisk utviklingsplan 2023 - 2038 for Helgelandssykehuset 
 
Formål: 
Vedta Strategisk utviklingsplan 2023 - 2038 for Helgelandssykehuset med de endringer som 
er gjort etter høringsrunde. 
 
Bakgrunn: 
Oppdragsdokumentet fra Helse Nord RHF for 2021, krav nr. 50 lyder: Helse Nord skal 
oppdatere regional utviklingsplan (2023 – 2038) innen desember 2022. Helseforetakene skal 
oppdatere egne utviklingsplaner innen 1.5.2022 basert på nærmere bestilling fra Helse Nord 
RHF. Veileder for arbeidet med utviklingsplaner (2020) skal ligge til grunn for arbeidet.  
 
Faglig strategisk utviklingsplan 2021 - 2035 ble vedtatt i styret i Helgelandssykehuset juni 
2021, jfr, av Styresak 55/2021 – Nye Helgelandssykehuset, vedlegg 3, og er en omfattende, 
relativt konkret og detaljert plan. Denne ligger til grunn for arbeidet som er gjort i 
konseptfasen steg 1 i prosjektet «Nye Helgelandssykehuset» og skal fortsatt ligge til grunn 
for det videre arbeidet i Helgelandssykehuset. 
 
Det er nå gjort et arbeid med å lage en mer overordnet plan, Strategisk utviklingsplan 2023 
– 2038, som sammen med den allerede vedtatte Faglig strategisk utviklingsplan 2021 – 
2035 skal danne retning for Helgelandssykehuset fram mot 2038. 
 
Styret i Helgelandssykehuset tok utkast til Strategisk utviklingsplan 2023 – 2038 til 
orientering 21.06.22, jfr Styresak 61/2022 Strategisk utviklingsplan – utkast til høring. 
Styret ba om at utkastet til utviklingsplanen ble sendt på høring og at planen kom tilbake til 
endelig styrevedtak i august 2022.  
Opprinnelig frist for å levere foretakenes utviklingsplaner var september 2022. 
Helgelandssykehuset mottok tilbakemeldinger fra flere høringsinstanser, deriblant 
kommuner på Helgeland, om at fristen for høringsinnspill var for kort. Helse Nord valgte å 
utsette sykehusenes frist for å sende ferdig styrebehandlede utviklingsplaner til 31.10.22. 
Helgelandssykehuset utsatte da også fristen for høringsinnspill til 10.10.22. 
 
Høringsinnspillene som er kommet er gjennomgått, og flere av innspillene er innarbeidet i 
planen. (vedlegg 1) 
Strategisk utviklingsplan 2023 - 2038 drøftes med de tillitsvalgte 24.10.22. 
 



 

 
Sandnessjøen, den 20. oktober 2022 
 
 
Hanne M. Frøyshov 
konst. administrerende direktør 
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